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: آغاز سال تحصيلي جديد
ها براي  اميدها و نگراني

آموز چهارده ميليون دانش  

حزب همچنان پيگير به مبارزات خود ادامـه داده    
ارتجاع و امپرياليسم از بنيان هاي فكري و .   است

سياسي حزب ما و از توان سازمان دهي كارگران و 
توده هاي محروم آنچنان هراسان بوده و هسـت      
كه تنها زمان كوتاهي از حيات شصت و شش ساله 

 !هم ميهنان عزيز
، شصت و   1386با فرا رسيدن دهم مهرماه 

شش سال از تأسيس حزب توده ايران، كـهـن   
ترين سازمان سياسي كشور، حزب توده هـاي  
كار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجويان 
مبارز، حزب خلق هاي دربند و حـزب هـمـه      
ميهن دوستان و آزادي خواهان كشـور مـي       

، 1320تولد حزب توده ايران در مهرماه   . گذرد
در دوراني كه ايران در چنگال عقب مانـدگـي   
اجتماعي، مداخـالت وسـيـع قـدرت هـاي            
استعماري و حاكميت ارتجاع داخلي دست و پا 
مي زد، واقعه يي بزرگ بود كه منشاء تحوالت 
مهم اجتماعي، سياسي و فرهنگي در كشور مـا  

اگرچه در طول شصـت و شـش سـال          .  شد
گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته اند، و 
اگرچه دستگاه هاي تبليغاتي حكومـت هـاي     
ارتجاعي، و بلند گوهاي امپرياليسم جـهـانـي      
تالش كرده اند تا با قلب حوادث تـاريـخـي،      
ماهيت انقالبي و رزمنده حزب طبقه كارگـر و    
همه زحمتكشان كشور را واژگونه ترسيم كنند، 
با اينهمه، حزب ما از دشوار ترين آزمون هـاي  
تاريخي سربلند بيرون آمده است،  و با وجـود    
حمالت گسترده ارتجاع، دستگيري، شكنجه و 
اعدام ده ها هزار تن از  اعضـاء و هـواداران       

خيز اقتصادي به 

! كدام سو؟  

همزمان با انتشار گزارش بانك مركـزي  
جمهوري اسالمي از خالصه رويـدادهـاي     
اقتصادي ايران در سال هاي اخير، مقامات 
ريز و درشت ارتجاع حاكم با استناد به اين 
گزارش اعالم داشتند كه، با تدابير انـجـام   
 -شده در زمينه مسايل مبرم اقـتـصـادي     

اجتماعي، ايران در مرحله خيز اقـتـصـادي    
 .قرار دارد

، در اوايل شهريور ماه، ” مهر“ خبرگزاري 
ايران در مرحله خيز “  اين گزارش را با نام 

: منتشر ساخت و از جمله نوشت”  اقتصادي
در گزارش بانك مركـزي آمـده اسـت،        ” 

اقتصاد ايران اولين سال هاي اجراي برنامه 
چهارم توسعه از سند چشم انداز بـيـسـت      
ساله كشور را با عملكرد نسبتا مـطـلـوبـي     

در اين سال ها عليرغـم  .  پشت سر گذاشت
تنش هاي منطقه اي و بين المللي، اقتصاد 
كشور بر مبناي سياست هاي اقـتـصـادي      
برنامه چهارم، كه مبتني بر تعامل فعـال و    
سازنده با اقتصاد جهاني و رقابت پـذيـري     
است، همچنان به مسير رشد خـود ادامـه     

 2ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه   

با به صدا درآمدن زنگ مدارس در اول مـهـرمـاه،    
سال جديد تحصيلي براي كودكان، نوجوانان و جوانان 

در اين روز بيش از چهارده ميليون .  ايراني آغاز گشت
آموز با اميد به آينده و فراگيري علم به مدرسـه   دانش
 .رفتند

اهميت اين روز نه تنها در اين است كه نسل آينده 
ها و اميدها به درس و مشق  اكنون با بيم كشور از هم

آمـوزان     پردازد، بلكه در آن است كه دانـش    مي
رونـد     ايراني در زير سيطره رژيمي به مدرسه مي

كه با علم و دانش سر ستيز دارد، و اشاعه دهنده 

اعالميه پر اهميت احزاب كارگري و كمونيستي جهان در ارتباط با خطر 
 8برخورد نظامي ميان آمريكا و ايران    در ص 
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رهبران و مسئوالن رژيم، چـه    . وسطايي است افكار بيمارگونه و قرون
دولتي و چه غير دولتي، بنابر ماهيت ارتجاعي شان در طي سال هاي 

هاي گوناگون از جمله آمـوزشـي از        كفايتي خود را در زمينه اخير بي
جا بايد بر  اي كه در اين مسئله. دبستان گرفته تا دانشگاه نشان داده اند

آن تاكيد كرد اين است كه در زمينه آموزش و امور تربيتي، انگيزه و   
آموزان و دانشجويان كشور ما بسيار مـهـم      اميد به آينده براي دانش

هـا     زيرا تنها با داشتن انگيزه و اميد به آينده است كه ميلـيـون  .  است
ها خود را براي فـردا   توانند فارغ از مشكالت و دشواري آموز مي دانش

جمهوري اسالمي روز به ”  بركت“و اين امري است كه به . آماده كنند
التـحـصـيـل      از يك سو صدها هزار فارغ.  روز سير نزولي طي مي كند

آميز تحصيالت خود بيكار و بـدون اشـتـغـال          پس از پايان موفقيت
اند، و از سوي ديگر صدها هزار تن ديگر پشت درهاي دانشگـاه   مانده

. كشنـد  خوان كنكور و ورود به دانشگاه انتظار مي به اميد عبور از هفت
آمـوزن را در بـر            و اين موارد تنها ابعاد آموزشي و تحصيلي دانش

آموزان ميهن ما بسيار فراتر از اين  گيرد، واال دامنه مشكالت دانش مي
آمـوزان   مسائل دست و پا گيري چون حجاب تحميلي به دانش.  است

دختر در همان سنين ورود به دبستان، تفكيك جنسي از همان سنيـن  
كودكي و غيره با همه عواقب اجتماعي آن،  از ديگر مواردي است كه 

گذاران رژيـم واليـت      مسئوليت اصلي آن بر دوش طراحان و سياست
آنها در ظرف سي سـال گـذشـتـه بـا دخـالـت در                .  باشد فقيه مي
تر كردن جـامـعـه     هاي آموزشي و تربيتي براي هرچه اسالمي سياست

با اين حال، مـا    .  اند انداز اميد آفريني را  تيره و تار كرده هرگونه چشم
اعتقاد داريم كه با وجود اين موانع و مشكالت، آينده از آن كودكان و 

انديشي و علـم   بدون ترديد ابرهاي سياه تاريك. جوانان ميهن ما است
ستيزي بر آسمان ميهن گذراست و آفتاب حقيقت و دانش بر ميهن ما 

آموزان و دانشجويان سهم خود  شكي نيست كه دانش. خواهد درخشيد
 .انديشي و ارتجاع ايفاء خواهند كرد را در مبارزه با تاريك

هاي گذشتـه بـا      چون سال گذشته از اين، سال جديد تحصيلي هم
در اين زمينه كافي است به نبود فضاي كـافـي     . كمبودهايي آغاز شد

عالوه بر اين گرفتـن  . آموزشي و چند شيفته بودن مدارس اشاره گردد
چون داوطلـبـانـه     هاي گوناگون و با كاله شرعي هم به بهانه( شهريه 

يكي ديگر از مواردي است كه )  بودن پرداخت آن براي والدين و غيره
كـش و       ويژه قشـرهـاي زحـمـت       ها،  به بر گرده بسياري از خانواده

واقعيت اين است كه بسياري از پـدران و    .  كند درآمد، سنگيني مي كم
توانند نيازهاي اوليه مانند تهيـه   مادران به دليل فقر و گراني حتي نمي

 .كيف و دفتر و لوازم آموزشي فرزندان خود را تامين كنند
نـاپـذيـر     چنين نشانگر شروع فعاليت و كار خستگي آغاز مهرماه هم

قشري كه بـا وجـود       . هاي آموزشي است صدها هزار معلم در محيط
گونه كه بايستـه   هاي آينده ميهن ما، آن مسئوليت آن در پرورش نسل
معلمان ميهن ما بـا مشـكـالت        .  گيرد آن است مورد توجه قرار نمي

اي از جمله پايين بودن حقوق و گاه به تعويق افتادن هـمـيـن     عديده
ناچيز بودن حقوق معلـم،  .  حقوق به مدت چندين ماه رو به رو هستند

كند كه در ساعات پس از  ها هزار تن از معلمان كشور ما را وادار مي ده
ها به كارهاي ديگري براي تامين معاش بپـردازنـد    مدرسه و گاه شب

اين امر بدون .  گونه همخواني با كار آموزشي و پرورشي ندارد كه هيچ
بار فرهنگي و آموزشي براي مـعـلـمـان و        شك داراي عواقب فاجعه

جاي ترديدي نيست كه مسئوليت عواقب اين امـر  .  آموزان است دانش
ديده بلكه بر عهده مقامـات و      كش و رنج نه بر دوش معلمان زحمت

هاي ايـن قشـر      مسئوالن دولتي است كه توجهي به نيازها و خواسته
بدون دليل نبود كه در سال گذشته تحصيلي معلمان .  دهند نشان نمي

سراسر كشور با اعتراضات مختلف خود از جمله حضور و تحصـن در    
صحبت بر سر ايـن  .  مقابل مجلس خواهان برآوردن حقوق خود شدند

تعويق افـتـادن      است كه با وجود گراني روزافزون و كمرشكن و با به
چه راه ديگري در مـقـابـل        )  خصوص معلمان غير رسمي به( حقوق 

معلمان وجود دارد جز اينكه به كارهاي ديگر بپردازند؟ مسئله ديگري 
كه استادان و معلمان غيررسمي با آن روبه رو هستند طفـره رفـتـن      

اكنون معلماني وجـود   هم.  مقامات دولتي از استخدام رسمي آنان است
ها از تدريس و انجام وظيفه مسئـوالنـه    دارند كه پس از گذشت سال

رژيم از اين موضوع به عنوان .  خود هنوز در بالتكليفي به سر مي برند
كند، تا هرگونه صداي مخالفت و    يك ابزار فشار و تهديد استفاده مي

هاي آمـوزشـي و      درباره كنترل محيط.  اعتراضي را در نطفه خفه كند
آموزان و دانشجويان و معلمان، البتـه رژيـم      فشارهاي بيشتر بر دانش

هاي گذشته دست به شگردهايي زده است كـه تـوجـه         بيكار ننشسته و در هفته
مقامات انتظامي با يورش به برخي از كانونهاي صنفي معلمـان  .  ها مهم است بدان

اكنون كه مدارس دوباره شروع .  ها را منحل كردند در برخي شهرها، تعدادي از آن
. اند بايد ديد كه پاسخ معلمان در مقابل اين تشبثات چه خواهـد بـود     به كار كرده

شود، اين است كه در    هاي دانشگاهي و دانشجويي مربوط مي چه كه به محيط آن
اي كه زمينه فعاليت را بـراي       تصويب آيين نامههفته پيش از آغاز مهرماه زمزمه 

برخي از فعاالن دانشجويي از اين .   تشكل هاي دانشجويي محدود كند، مطرح بود
دانشجويان مبارز اخيراً . موضوع، در ابتداي سال تحصيلي، جديد ابراز نگراني كردند

با مروري بر كارنامه وزارت علوم در سال تحصيلي گذشته، به بيان مشـكـالت و     
هاي خود پرداختند، زيرا به اعتقاد آنها روش وزارت علوم نسبت به تشـكـل    نگراني

براي نمونه، دبير انجمن اسالمـي  .  هاي دانشجويي منتقد، رويكرد سلبي بوده است
وزارت عـلـوم در سـال          “ :  گويد دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اين باره مي

تحصيلي گذشته رويكردش با تشكل هاي منتقد به گونه يي بود كه حتـي آنـهـا      
براي اصل مجوز در رابطه با برنامه هاي مختلف دچار مشكل مي شدند و از سوي 

به نظر مي رسد ديدگاه هـا  .  ديگر نيز برخي دانشجويان منتقد بازخواست مي شدند
و برنامه هاي وزارت علوم در سال تحصيلي جديد تغيير نكند و بـرخـي شـواهـد       
حاكي است كه قرار است با تصويب آيين نامه زمينه فعاليت براي تشـكـل هـاي      

محمدجواد بديع الزمان، دبير واحد فوق برنامه انـجـمـن    ”  . دانشجويي محدود شود
بـه  “ :   اسالمي دانشجويان دانشگاه اميركبير، نيز در اين باره خاطرنشان مي كـنـد  

نظر مي رسد مديريت دانشگاه ها به سمتي پيش مي رود كه فعاليت تشكل هـاي  
” . دانشجويي كم رنگ شود و فعاالن سياسي دانشجويي تنها به درس خود بپردازند

آموزان، دانشجويان و معلمان خواهان بازشدن فضـاي     بنابراين در حالي كه دانش
كننـد   آموزشي براي رشد و تكامل و شكوفايي استعدادها هستند، مقامات سعي مي

اين اسـت مـبـارزه اي كـه در               .  اي با بستن فضاها مانع آن شوند به هر بهانه
 .هاي آموزشي ميهن ما جريان دارد و بدون ترديد بازنده آن رژيم خواهد بود محيط

آموزان، معلمان  حزب توده ايران، ضمن آرزوي موفقيت براي دانشجويان، دانش
كش در سال جديد تحصيلي، پيروزي آنان را در راه كسب دانـش   و استادان زحمت

بـدون شـك     .  انديشي را خـواهـان اسـت        و علم، و موفقيت در مبارزه با تاريك
گونه كه معلمان مبارز ميهن ما در سال گذشته با مبارزه جانانه براي كسـب     همان

حقوق صنفي و سياسي خود تالش كردند، در سال جديد نيز اين مبارزه در هـمـه   
ما همبستگي خـود را بـا مـعـلـمـان،               .  زمينه ها ادامه و گسترش خواهد يافت

آموزان، دانشجويان و استادان شريف و آزادي خواه، در سال تحصيلي جديـد   دانش
 .كنيم اعالم مي

 ...ادامه آغاز سال تحصيلي جديد  

 ...” نامه مردم“ادامه غرفه 
اجازه “:  مخفيانه  دولت در مورد تصويب قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا گفت             

آگاه شوند تا بتوانند     ”قرار داد جديد  “دهيد كه مردم فرانسه كامالٌ از محتواي اين          
اين امر كه ساركوزي نتواند      .  در باره آن بحث كنند، بتوانند نظرشان را بدهند           

اين آينده اروپاست، آينده هريك از       .  حقيقت را پنهان كند، بسيار با اهميت است        
ملت هاي تشكيل دهنده آن است، آينده هر خانواده و نيز مربوط به نسل هاي                  

. در چند سال اخير، حجم توليد ثروت در فرانسه سه برابر شده است             ...  آينده است 
آيا حقوق و در آمد مردم نيز چنين افزايشي داشته است؟ البته كه نه و اين بر كسي 

زمان آن رسيده است كه جنبشي يكپارچه براي ريشه كن كردن             .. پوشيده نيست 
بايد روندي جديد براي بيمه هاي اجتماعي كار و           . تدريجي  بيكاري ايجاد كنيم     

دوره هاي كار آموزي تدوين شود كه بطور هميشگي امنيت زندگي شهروندان را               
 ”.ما در خدمت اين جبهه متحد براي تغييرات اساسي هستيم...تضمين نمايد

فستيوال اومانيته امسال تم مشخص و برجسته اي در رابطه با تحوالت پر                  
اهميت آمريكاي التين داشت و در جريان آن مراسمي در ياد بود چهلمين سالروز               

در غرفه هاي مختلف     ”آليدا گوارا “،  ”چه گوارا “دختر  .  بر گزار شد   ”چه گوارا “قتل  
سخن گفتن   ”چه“از  “: در اين گرد همائي ها شركت كرد و در سخنراني خود گفت

اما مادرم . من مدت بسيار كمي افتخار زيستن با پدرم را داشتم... بسيار دشوار است
كه با عشق و عالقه او را دوست مي داشت به ما آموخت كه پدرم را دوست داشته 

سالگي از خود پرسيدم      16من در . باشيم، گوئي او همواره در زندگي ما حضور دارد
تمام نوشته  .  نوشته هايش را خواندم    . چرا و چگونه بايد پدرم را دوست بدارم          

كسي . در اين نوشته ها انساني را يافتم و شناختم با احساسات عظيم             .  هايش را 
 ”...كه قادر بود در مقابل بي عدالتي واكنش نشان دهد و قيام كند

امسال به آمريكاي التين اختصاص داشت و           ”دهكده جهاني “ميزگرد ويژه    
پالتفرم هاي انقالبيون و ترقي خواهان كشورهاي اين منطقه جهان، و از جمله                
شيلي، كوبا، بوليوي و ونزوئال براي توضيح ويژگي هاي مبارزات مردم اين                   

 .  كشورها به  شركت كنندگان فستيوال ارائه شد
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 ”.داد
از سوي ديگر، سعيد لو، معاون اجرايي رييس جمهور،  با تاكيد بـر  

” دست و پـاگـيـر     “ روند آزاد سازي اقتصادي و زدودن كليه مقررات 
موجود براي سرمايه گذاران، در جريان جلسه مشترك سرمايه گذاران 

رويكرد دولـت نـهـم      “ :  و تجار داخلي در جزيره كيش ياد آوري كرد
ايجاد بستر الزم براي سرمايه گذاران است، نگاه ما در دولـت بـه         
مناطق آزاد به ويژه براي منطقه آزاد كيش، ايجاد فـرصـت بـراي        
سرمايه گذاران است و در اين خصوص تمهيدات اساسـي را بـراي       

معاون احمدي نژاد سپس با اشـاره  ”  . سرمايه گذاران فراهم كرده ايم
: و به اصطالح خيز بلند اقتصادي رژيم متذكر شد 44به ابالغيه اصل 

اجرايي مي شود و    44امروز واگذاري اقتصاد در قالب ابالغيه اصل “ 
بايد ديد آنچه را ”  . دولت درصدد است كه از تصدي گري امور بكاهد

كه رژيم واليت فقيه خيز اقتصادي، و يا به تعبير مـعـاون اجـرايـي       
رييس جمهور، خيز بلند اقتصادي مي گويد چيست، و محـتـوي آن     
شامل چه مواردي مي گردد و اصوال اين خيز اقتصادي كه قاعدتا بر 
آينده ميهن ما تاثير جدي و تعيين كننده باقي خواهد گـذاشـت، بـه      
سود كدام طبقات و اليه ها و به زيان چه كساني است و بـه طـور       

 كلي سمت و سوي آن چگونه است؟
برخالف تبليغات پر سروصداي دولت احمدي نژاد و رسانـه هـاي     
هوادار رژيم واليت فقيه، گزارش هاي داخلي و خارجي انتشار يافتـه  
پيرامون اوضاع اقتصادي كشور به هيچ روي مطلوب و اميدوار كننده 

مرداد ماه، گزارش عملكرد تجاري ايران  16، ”اعتماد“روزنامه . نيست
: ماه نخست سال جاري منتشر ساخت كه در آن آمده اسـت    4را در 
درصدي صـادرات   2درصدي ميزان واردات در مقابل رشد  12رشد “ 

كـارشـنـاسـان        85ماه سال جاري نسبت به سـال     4غير نفتي در 
اقتصادي را شگفت زده نكرد، زيرا هشدارهاي داده شده نسبـت بـه     
درمان تب وارداتي اقتصاد و ارزش صادراتي در پس تكرار رو به نـخ  
نمايي رفته و تاثيري بر تغيير مسير هزينه كردن دالرهاي نفتي ايجاد 

 ”.نكرده است
 14ماه اول سـال،         4بر اساس اين گزارش، گمرك  ايران، طي 

كـل صـادرات     .  ميليون دالر واردات كاال داشته است 500ميليارد و 
ميليون دالر را شامل مي شـود   400ميليارد و  4غير نفتي ايران رقم 

در صورت ادامه اين رونـد،  .  كه كمتر از يك سوم واردات كشور است
بايد انتظار داشت واردات كاال به كشور تا پايان امسال چيزي بيش از 

ميليارد دالر شود سيل بنيان كن واردات، كه فقط و فقط به سود  45
كالن سرمايه داري تجاري است، سبب نابودي بنيه توليدي و ركـود  

 .صنايع و توليدات داخلي شده است
تيرماه، در ارتباط با مشكل تامين مواد اوليه  20، ” سرمايه“ روزنامه 

رشد يك هزار درصـدي واردات در      ”  : پوالد سازان گزارش داده بود
مقابل كاهش توليد داخلي، اتخاذ برخي سياست هاي نامناسب باعث 

درصدي ميزان توليد پوالد كارخانجات دولتـي طـي دو        25كاهش 
هم اكنـون  .  ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شد

درصـد     30تا    15برخي كارخانجات پوالدسازي بخش خصوصي با 
 61طي سه ماهه اول سال گذشته حدود   .  ظرفيت خود فعال هستند

هزار تن ميلگرد به كشور وارد شد كه اين رقم طي سه مـاهـه اول     
هزار تن رسيده كه به اين ترتيب تقريبا شـاهـد    604امسال به حدود 

بانك ها پرداخت تسهيـالت بـه     .  برابر شدن اين واردات هستيم 10
اما به تجار وارد كننده همه گونه .  توليد كنندگان پوالد را رد مي كنند

 ”.تسهيالت اعطا مي كنند
صنايع “ :  مرداد ماه، نوشت 4در گزارش ديگري، ”  سرمايه“ روزنامه 

. كشور تحت فشار مالي ناشي از پرداخت بدهي هاي ارزي هسـتـنـد   
بسياري از صنايع هم اكنون به دليل ناتواني در باز پرداخت بـدهـي     
هاي ارزي خود با مشكالت متعددي مواجه شده اند ودر آسـتـانـه        

مـرداد     28همچنين روزنامه مزبور، در ”  . ورشكستگي قرار گرفته اند
كارخانه توليد كود شيميايي بر اثـر عـدم      300ماه، از تعطيلي كامل 

 300”  : همكاري دولت در خريد محصول خبر داد و تـاكـيـد كـرد        
. كارخانه بخش خصوصي توليد كود شيميايي به تعطيلي كشيده شـد 

واحد توليد كود كامل با حدود  300ماهه كه گريبانگير  18با تعطيلي 
هزار نفر كارگر بيكار شده است اگر ادامه يابد، در آيـنـده        15تا  10

هيچ سرمايه گذار داخلي رغبت حضور در رشته هاي توليدي را پيـدا  
شهريور مـاه، در       3، ”دنياي اقتصاد“از ديگر سو روزنامه ” .نمي كند

تامين برق، آب و گاز ”  : گزارشي راجع به وضعيت صنايع اعالم داشت
مدير عامل شركت مـلـي پـوالد      ”  طرح هاي صنعتي در تنگنا است

دراين باره مي گويد، در شرايط حاضر اكثر صنايع كشور، نگران تـامـيـن بـرق       
هستند و در برابر قطع برق و وارد شدن زيان هاي ميلياردي خود را منفعل مـي  

 ”.بينند
در حالي كه صنايع كشور از عدم تامين برق كافي رنج مي برند و مـتـحـمـل     
خسارات ميلياردي مي شوند كه اين نيز به نوبه خود پايه هاي اقتصادي را نـيـز   
مي فرسايند، وزير نيرو با صراحت از كاهش حجم سرمايه گذاري در صـنـعـت      

 .استراتژيك برق خبر مي دهد
درگرماگرم تبليغات پيرامون خيز اقتصادي جـمـهـوري اسـالمـي، بـرخـي              
كارشناسان اقتصادي علت تاخير اداره آمار اقتصادي  بانك مـركـزي در ارايـه        
گزارش شاخص هاي اقتصادي را وضعيت نگران كننده بخش صنعت و كاهـش  

 .شديد رشد اين بخش ارزيابي كردند
نكته قابـل  ” : در اواخر تيرماه، در اين باره خاطر نشان ساخت”  سرمايه“ روزنامه 

كاهش نرخ رشد بخش صنـعـت و     ]  تاخير در ارايه گزارش[ توجه در اين رابطه  
اكنون بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت . درصد است 7تنزل آن به زير رقم 

به روند رشد بخش صنعت و معدن ابراز نگراني كرده و تاخير بانك مركـزي در    
به بعد را در راستاي همين كاهش نـرخ رشـد      1385اعالم آمار مربوط به سال 

 ”.اقتصادي بخش صنعت ارزيابي مي كنند
پيامد اجتماعي اين سياست ها، كه بنيه توليدي را نابود كرده و سـبـب رواج       
اقتصاد داللي گرديده است، بيش از هر چيز ديگري ماهيت و سمت وسوي بـه    
اصطالح خيز اقتصادي مورد نظر مرتجعان حاكم را از پرده برون افكنـده و در      

در اوايل مرداد ماه سال جـاري، پـرويـز        .  معرض داوري همگاني قرار مي دهد
سرانه مصـرف دهـك     ” :  داودي، معاون اول رييس جمهور، صراحتا اعتراف كرد

برابر دهك هاي پايين است و درآمد دهك هاي بـاالي     17هاي باالي جامعه 
برابر دهك هاي پايين و اختالف ثروت دهك هاي باال حـدود   70تا  30جامعه 
 ”.برابر دهك هاي پايين جامعه گزارش شده است 200

مرداد ماه، در گزارشي از گسترش فقر،  يادآور مي شـود    7، ” سرمايه“ روزنامه 
درصد به جمعيت زير خط فقر اضافه شـده اسـت و          13طي چند سال اخير، “ 

درصد افراد زير خط فقـر   10]  قبل از انحالل[ براساس گزارش سازمان مديريت 
در همين، رابطه يكـي از    ”  . درصد زير خط فقر نسبي هستند 25تا  20مطلق و 

اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد مي كند كه،  در بعضي مناطق كشـور  
 .ميليون نفر زير خط فقر خشن و گرسنگي هستند 2تا 

اين است محتوي واقعي خيز اقتصادي جمهوري اسالمي از دوران پايان جنگ 
با اجراي فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، وضعيت !   هشت ساله 

فرهنگي جامعه ما هر روز بدتر و بدتـر  -اقتصادي و به دنبال آن اوضاع اجتماعي
اصـالح سـاخـتـار       “ و ”  تعديل اقتصادي“ سياست هاي موسوم به .  گرديده است
وضعيتي را پديد آورند كه واردات در آن رشد شگفت انگيز پيدا كرد و ”  اقتصادي

به حـاشـيـه    توليد .  سوق داده شد دالليالجرم اقتصاد بيش از پيش به سمت 
طبق آمار رسمي، سهم شبـكـه تـوزيـع و         .  بر جاي آن نشست توزيعرفت و 

درصد در سـال       15/  4به  1355درصد در سال  8/ 2بازرگاني از درآمد ملي از 
اين به معـنـاي قـدرت      . درصد درحال حاضر افزايش يافته است 16و به  1373

 .و بخش تجاري سرمايه داري كشور است دالالناقتصادي 
خيز اقـتـصـادي    :  حال با چنين چشم انداز روشني مي توان به اين پرسش كه

جمهوري اسالمي به كدام سو است و منافع كدام طبقه و قشرها را تاميـن مـي     
 ! كند با قاطعيت پاسخ داد

 ...ادامه خيز اقتصادي 

 ...ادامه امپرياليسم،  ديكتاتوري نظامي 

 .جمله سازمان امنيت و اطالعات به طور عمده دست نخورده باقي مي ماند
هاي شركت كننده در كنفرانـس احـزاب مـخـالـف           در همين احوال، نمايندگان گروه

كه در اواسط تـابسـتـان در      )  »حزب ملي كارگران پاكستان«ازجمله نيروي ترقي خواه (
) و البته حزب خانم بوتو و حزب نواز شريف در آن شـركـت نـكـردنـد       ( لندن برگزار شد 

براي كنار گذاشتن كل قشر بوروكراتيك  » اتحاد گسترده نيروهاي دموكراتيك« خواهان 
در .  از قدرت و برقراري قانون در پاكسـتـان شـدنـد      )  و نه فقط ژنرال مشرف( نظامي    -

اعالميه نهايي اين كنفرانس، بركنار كردن فوري مشرف از قـدرت، بـرگـزاري يـك             
انتخابات آزاد و منصفانه زير نظارت يك دولت موقت، و حركت به سوي اجراي سـريـع     

حسـيـن اخـتـر،       .  انـد  هاي اصلي مطرح شده به عنوان خواست 1973قانون اساسي سال 
سيـاسـت   «نماينده حزب ملي كارگران در كنفرانس، خواستار اتحاد مخالفان براي اجراي 

خارجي مستقل و شرافتمندانه مبتني بر منافع ملي پاكستان و نه منافع امپـريـالـيـسـتـي       
هاي ملي و الـغـاي    هايي مثل تضمين حقوق زنان و اقليت شد و بر اهميت اقدام » آمريكا

حزب بوتو مدعي « به گفته اختر حسين، .  قوانين ضد سنديكايي و ضدكارگري تأكيد كرد
است كه مخالف حكومت نظاميان است ولي اين حزب همگام با امپرياليسم است و بعيـد  

 ».نيست كه با مشرف و ارتش سازش كند
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

از خواست هاي سنديكاي كارگران 
 !شركت واحد حمايت كنيم

 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 
تهران و حومه، در آستانه موعد رسيدگي بـه    
پرونده برخي اعضاي خود، با صدور اطالعيـه  

شهريور مـاه سـال جـاري،         20اي به تاريخ 
كارگران و رانندگان زحمتكش شركت واحد و 
ديگر زحمتكشان و تشكل هـاي مسـتـقـل         
صنفي را، به حمـايـت و پشـتـيـبـانـي از              

 .سنديكاليست هاي در بند فرا خوانده است
اين سنديكا، در بخشي از اطالعيـه خـود،     
ضمن اشاره به وضعيت معـيـشـتـي نـاگـوار         
زحمتكشان شاغل در شركت واحد و تاكيد بـر  
خواست هاي به حق، مشروع و صنفي آنـان،    

شـرافـت انسـانـي و         ” :  ياد آوري كرده است
همبستگي صنفي و غيرت و مردانگي حـكـم   
مي كند از نمايندگان كه با راي شـمـا ايـن        

را پذيرفتـه  ]  احياي سنديكاي واحد[ مسئوليت 
اند و در راه بهبود شرايط زندگي هـمـكـاران    
خود تالش و ايستادگي كرده انـد و بـارهـا        
دستگير و زنداني شده اند دفاع كنيـم و بـه       
آراي خود احترام گذاريم و همواره پشتيبان آن 

هم اكنون كه با شما سـخـن مـي      . ها باشيم
تن از اعضاي هيات مديره منتـخـب    2گوييم 

شما آقايان منصور اسانلو و ابراهيم مددي در   
رابطه با فعاليت صنفي وتشكيل سنديكا جهت 
دفاع از حقوق شما همچنان در زنـدان اويـن     

سنديكاي كارگري منتخـب  ...  زنداني شده اند
شما در راه پيگيري خواسته هـاي صـنـفـي       
شماهمكاران، نيازمند اتحاد و همدلي همگاني 

 ”.است
سپس در پايان اطالعيه، از مسئوالن قـوه    
قضاييه خواسته شده است تا به بازداشت غيـر  
قانوني و نامتعارف اعضاي هـيـئـت مـديـره        
سنديكاي كارگران شركت واحد پـايـان داده     

اين خواسته به حق، در كنـار تـامـيـن       .  شود
حقوق صنفي زحمتكشان شركت واحد ونـيـز   
حمايت از سنديكاي قانوني آنها، از پشتيبانـي  
همه كارگران و زحمتكشان و تشكـل هـاي     
مستقل صنفي و نيروهاي آزاديخواه برخـوردار  

 . است
حزب توده ايران، از خواست آزادي اعضاي 
هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحـد  
و همه فعاالن كارگري در بند، و از جـملـه       
آقاي محمود صالحي، و خواست احياي حقوق 

سنديكايي قاطعانه حمايت مي كند و تمام مساعي خود را در دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان مانند 
 !هميشه به كار مي گيرد

 
 خصوصي سازي مهد هاي كودك و حذف توزيع شير يارانه اي 

 
چندي پيش گـروهـي از     .  مهروزي دولت احمدي نژاد اين بار شامل حال كودكان معصوم كشور شد

كارشناسان سازمان بهزيستي، طي نامه اي اعتراض خود، به حذف شير يارانه اي در مهد كودك ها را   
اين كارشناسان حذف شير يارانه .  اعالم و نسبت به پيامدهاي زيان بار چنين سياست هايي هشدار دادند

اي را كه براي رشد كودك امري ضرور تلقي مي شود، اقدامي نسنجيده و خطرناك بر آينده ارزيـابـي     
از ديگر سو مدير كل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي . كرده و خواستار توقف اين برنامه شدند

كشور، با انتقاد از حذف مهد كودك هاي وابسته به سازمان بهزيستي كشور از چرخـه تـوزيـع شـيـر          
 .مدارس، آن را اقدامي غير كارشناسي ناميد

شهريور ماه، درگزارش كوتاهي ضمن اشاره به حذف شير يارانه اي كودكان در  24”  سرمايه“ روزنامه 
مدير كل دفتر اموركودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي متذكـر  ”: مناطق محروم كشور، از جمله نوشت

مهد در روستا واقع شده اند كـه سـازمـان       200هزار و  5مي شود، از مجموع مهدهاي كودك بيش از 
 ”.بهزيستي با پرداخت يارانه آنها را سر پا نگه داشته است

بنابه دو دليل، خصوصي ) حذف شير يارانه اي(اين تصميم ”: سپس در ادامه گزارش مذكور آمده است
مدير كل دفتر امور كودكـان و    .  بودن مهدهاي كودك و متغير بودن آمار جمعيتي آنها اتخاذ شده است

نوجوانان بهزيستي با بيان اينكه خصوصي كردن مهدهاي كودك از سياست هاي دولت در راسـتـاي       
كوچك كردن بدنه دولت بوده است، تصريح كرد، دولت بايد اين امر را مد نظر قرار دهد كه خـدمـات     
قابل ارايه به مهدها جزء خدمات اجتماعي است، نه خدمات اقتصادي، از طرف ديگر اين سوال پـيـش     

چقدر با سياست هاي دولـت و      ] خصوصي سازي و حذف شير كودكان[ مي آيد كه تصميم گرفته شده 
 ”شعار عدالت محوري همخواني دارد؟

در آمار ارايه شده از سوي كارشناسان سازمان بهزيستي، شير يارانه اي در استان هايي توزيع مي شد 
 .كه اغلب خانواده هاي دريافت كننده آن در فقر مطلق قرار داشته و دارند

دربسياري از استان ها، خانواده ها به ”: در اين خصوص تاكيد شده است” سرمايه“در گزارش روزنامه 
قدري نيازمند و محروم هستند، كه اگر كودك يك روز نتواند به مهد بيايد، به مهد مربوطه مراجعـه و    

 ”.شير فرزند خود را دريافت و به خانه مي برند
” عدالت مـحـوري  “ و ”  مهروزي“ حذف شير كودكان وخصوصي سازي مهدهاي كودك توسط دولت 

 . تنها گوشه اي از برنامه اصالح ساختار اقتصادي است كه به صفحات مطبوعات راه يافته است
حذف خدمات اجتماعي مهم ترين بخش اين برنامه است و زيان اصلي اين برنامه متوجه توده هـاي  

 .محروم مي شود
 

 !انگلستان صاحب معادن طالي ايران
 

پس از آنكه شركتهاي انگليسي امتياز اكتشاف، استخراج و فروش طال از معدن واقـع در اسـتـان          
به دست آوردند، رسانه هاي همگاني داخلي از واگذاري چنـديـن      80كردستان ايران را در اوايل دهه 

 .معدن طالي ديگر به شركتهاي انگلستان خبر مي دهند
 2پرشن گلد انگليس مجوز فعاليـت در      ” :  شهريور ماه، در گزارشي با عنوان 24”  فارس“ خبرگزاري 

,  ]تايمز مالي[” فايننشال تايمز“به نقل از مطبوعات انگليسي زبان از جمله ” معدن ايران را به دست آورد
شركت انگليسي پرشن گلد كه در زمينه اكتشاف و استخراج معدني در ايران فعاليت دارد،   ” :  اعالم كرد

اين شركت كه پـيـش از آن       .  مجوز فعاليت در يك معدن طال در نزديكي تهران را كسب كرده است
عمليات حفاري در معدن طالي چاه زرد در جنوب ايران را انجام داده است، مجوز فعاليت در دو معـدن  

 ”.ديگر در ايران را به دست آورده است
به گزارش همين خبرگزاري، يكي از معادن جديدي كه به اين شركت واگذار شده است، دالـي نـام     

 .مايلي جنوب غرب ايران واقع است 200دارد كه در 
اين شركت و چند شركت ديگر انگليسي در پي اكتشافات بيشتر در نقاط مختلف ايران هسـتـنـد و        

پرشن گلد تا بهمن ماه امسال عمليات حفاري و .  مجوز اكتشاف براي آنها به راحتي صادر گرديده است
 . استخراج و سپس صدور طال از اين دو معدن را آغاز مي كند

نكته اساسي، سكوت رسانه هاي رژيم در باره چگونگي قرارداد با اين شركت هاست و اينـكـه چـرا      
صدور و فروش طالي استخراجي از اين معادن به خارجيان واگذار شده  و اصوال سهم ايران از ايـن      

گفتني است كه واگذاري امتياز معادن طال به شركت هاي انگليسي بدون كم . معادن به چه ميزان است
ترين نظارت قانوني از سوي ارگان هاي ذي صالح انجام گرفته و دولت احمدي نژاد و بنيادهاي انگلي 
و اتاق بازرگاني از مدافعان سرسخت واگذاري ثروت هاي ملي از جمله معادن غني كشور به شـركـت     

 .هاي خارجي محسوب مي شوند
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در   »نامه مردم«غرفه 
 »اومانيته«فستيوال 

، ارگان كميته مركزي حزب ”نامه مردم”غرفه* 
توده ايران، در قلب دهكده جهاني، امسال پذيراي  

 .صدها هموطن ايراني بود
پديده قابل توجه امسال مراجعه و  اظهار عالقه * 

تعداد قابل توجهي از جوانان ايراني به بحث در مورد 
سياست هاي حزب توده ايران، تاريخ معاصر ايران و 

نقش كمونيست هاي ايراني در آن، و راه حل هاي 
 .  پيشنهادي حزب مان در رابطه با تحوالت كشور بود

فستيوال اومانيته امسال تم مشخص و برجسته * 
اي در رابطه با تحوالت پر اهميت آمريكاي التين 
داشت و در جريان آن مراسمي در ياد بود چهلمين 

 .  بر گزار شد ”چه گوارا“سالروز قتل 
 

 
، نشريه حزب كمونيست فرانسه، امسال نيز       ”اومانيته“فستيوال  

 16،  15،  14روزهاي  (مانند هر سال در نيمه دوم شهريورماه           
در پارك عظيمي واقع در شهرك بورژه در حومه پاريس       ) سپتامبر

بيش از نيم ميليون نيروهاي ترقي        . پربار و پرشكوه برگزار شد     
خواه و هوادار سوسياليسم، به مدت سه روز، براي تبادل نظر، و              
ابراز عقيده نسبت به سرنوشت و آينده خويش، براي تدارك               
نبردي مهم و در حال گسترش در تمامي عرصه هاي جامعه               

 .  فرانسه، در اين فستيوال شركت كردند
امسال جشن پر شكوه نشريه كمونيست هاي فرانسوي                
خصلت هنري و فرهنگي بارز خود را برجسته تر و زيباتر از سال              

در مدت سه روز فستيوال صدها      .  هاي ديگر به نمايش گذاشت    
نمايشگاه هاي عكس، كتاب و       .  برنامه هنري متنوع اجرا شد      

نشريه هاي جالب و مفيد در گوشه به گوشه پارك عظيم محل              
تمام مناطق كارگري و مهم فرانسه به           .  فستيوال برقرار بود   

همت سازمان هاي حزب كمونيست فرانسه غرفه هاي ويژه خود          
را به طرز زيبائي و با مشخصات سنتي و فرهنگي خود آراسته               

 .بودند
غرفه هاي بسياري از نشريه هاي پيشرو از چهار گوشه جهان            

، در محل فستيوال، به مركز نمايش فرهنگ        ”دهكده جهاني “در  
هاي مختلف، تجلي زيباترين تبلور انترناسيوناليسم، بحث هاي          

غرفه .  روشنگرانه، و تبادل افكار و نظرات سازنده بدل شده بود           
هاي با شكوه كشورهاي كوبا، ويتنام، ونزوئال و الجزاير چشمگير          

، دختر چه گوارا، در        ”آليدا گوارا “شركت و سخنراني      .   بود
از كشورمان ايران   .  فستيوال امسال مورد توجه بسيار قرار گرفت      

چريك (” كار“،  )فدائيان اكثريت ( ”كار“،  ”نامه مردم “غرفه هاي   
در فستيوال امسال   ) اتحاد فدائيان ( ”اتحاد كار “، و   )هاي اقليت 

 .شركت داشتند
، ارگان كميته مركزي حزب توده ايران، در          ”نامه مردم ”غرفه

. قلب دهكده جهاني، امسال پذيراي  صدها هموطن ايراني بود           
را با پوستر ها و      ”نامه مردم “رفقاي هوادار حزب مان كه غرفه        

شعار هاي محوري حزب مان به طرز چشم گير و زيبائي آراسته             
بودند از بازديد كنندگان با  ارائه غذاهاي سنتي ايراني در فضائي             

ميزهاي كتاب و نشريات حزب       . گرم و صميمانه پذيرائي كردند     
به زبان هاي فارسي، فرانسه و انگليسي تحليل ها و نظرات حزب 
مان را راجع به تحوالت بغرنج جاري در اختيار بازديدكنندگان             
.  غرفه و عالقمندان به اطالع از تحوالت ايران قرار مي داد               
پديده قابل توجه در جشن امسال مراجعه و  اظهار عالقه تعداد              
قابل توجهي از جوانان ايراني به بحث در مورد سياست هاي               
حزب توده ايران، تاريخ معاصر ايران و نقش كمونيست هاي              
ايراني در آن، و راه حل هاي پيشنهادي حزب مان در رابطه با                

 .  تحوالت كشور بود
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در جريان             

فستيوال  با نمايندگان احزاب برادر از كشورهاي مختلف و ازجمله فرانسه، آلمان،                
سوئيس، قبرس، اسرائيل، فلسطين، عراق، سنگال، ونزوئال، برزيل، پرو و تونس                

حضور نمايندگان احزاب برادر در غرفه      .  تبادل نظر هاي سودمندي به انجام رساند       
 .  تجلي جالب مظاهر همبستگي انترناسيوناليستي بود” نامه مردم“

 
 !فستيوال مبارزه جوئي و تغيير 

ارائه محيطي براي شروع بحث      ”اومانيته“مهمترين هدف و دستاورد جشن بزرگ       
ها و تدارك وسيع و يكپارچه مبارزات مردم فرانسه در چارچوب ارائه برنامه هاي                 

امسال نيز فستيوال به صحنه بحث هاي       .  مبارزاتي چپ اصيل فرانسه است   -نظري
همه جانبه  و تدارك ضد حمله در مقابل دولت جديد بورژواري فرانسه به رهبري                  

گرچه به باور رفقاي فرانسوي براي حل تمامي مسائل مربوط . نيكالي ساركوزي بود
به نيروهاي چپ در فرانسه، هنوز راه طوالني در پيش است، سازمان دهي چنين                 
امكاناتي و انجام بحثها و كنفرانس هايي ازين دست  امكان مي دهد كه جبهه كار و 

 . زحمت با تمام قوا آماده اين كارزار شود
اين ضد حمله بي شك از        ”: در سر مقاله اومانيته اشاره مي كند         ،”پير لوران “

به هر حال بحث و گفتگو در بين چپ ... طريق  باز سازي چپ انجام پذير خواهد بود
ها و همين طور بين كمونيست ها نياز به در نظر گرفتن خواست هاي مردمي و                    

 ”.شركت آنها در مبارزه دارد
رويداد مهم فستيوال امسال، تشكيل ميزگردي از مسئوالن حزب كمونيست               
فرانسه، حزب سوسياليست، سبزها و اتحاديه كمونيست هاي انقالبي بود كه در                
حضور شركت كنندگان جشن به تبادل نظر پرداختند و همچنين قرار شد كه اين                 

 .تبادل نظرها پس از فستيوال ادامه يابد
، رهبر حزب كمونيست فرانسه، در جريان اين ميزگرد             ”ماري ژورژ بوفه  ”رفيق
ما .  من افتخار مي كنم كه جشن اومانيته مسبب اين تحرك شده است                ”: گفت

بلكه اين جرياني است كه مي خواهد  .  دربرابر يك جريان راست معمولي قرار نداريم
با اين .  براي درهم شكستن دست آوردهاي اجتماعي و دموكراتيك، بسي فراتر برود

من ... امروز به درستي چپ در جشن اومانيته به پا مي خيزد              .  راست بايد جنگيد  
 ”اجتماعيش“پيشنهاد مي كنم،  روزي كه ساركوزي در مورد به اصطالح سياست              

سخنراني مي كند، ما نيروهاي چپ جلسه اي ترتيب دهيم و اولين تصميم هايمان               
ازانجا كه بخش عمده اي از مردم        ... را براي مقابله با سياست هايش اعالم كنيم         

بايد ثابت كنيم   . مايوس شده اند ما بايد نشان دهيم كه سياست ديگري امكان دارد            
كه مي توان منابع ديگري براي پرداخت حقوق بازنشستگان پيدا كرد، از جمله از                 

اگر . طريق ماليات بر سرمايه هايي كه در بورس بازي و احتكار شركت مي كنند                 
تغييراتي در پرداخت ماليات ايجاد كنيم كه ديگر هديه به ثروتمندان داده نشود، مي               

ديدگاه ها در مورد تمام مسائل يكسان        .  توان آموزگاران بيشتري را استخدام كرد      
نيروهاي خود را بايد در  . نيست ولي كوشش كنيم كه اميد را به مردممان باز گردانيم

سالگي، آموزش و موفقيت      60حق بازنشستگي شايسته در     . تمام جهات بسيج كنيم   
 ”...در تحصيل براي همه، خواست همه پرسي در مورد قرارداد جديد اتحاديه اروپا

حضور پر رنگ دختران و پسران جوان كه با شور و شوق فراوان در بحث ها و                    
ميزگردهاي سازماندهي شده، در طول سه روز فستيوال، به آن فضاي ديگري داده              

موفقيت فستيوال به ويژه به اين لحاظ كه مدت كوتاهي پس از يك شكست                .  بود
 .   انتخاباتي نيروهاي چپ فرانسه  صورت مي گرفت مفهوم ويژه اي پيدا مي كند

، سردبير روزنامه اومانيته در برابر جمعيتي انبوه، در            ”پاتريك لوهياريك “رفيق  
چه دلپذير است كه اين چنين پرشماره       “: سخنراني خود به اين مطلب اشاره كرد كه       

اين چنين زيبا، اين چنين جوان و با اين همه همبستگي در اين جشن بزرگ اومانيته 
او آنگاه خطاب به ساركوزي و در رابطه با سياست محيالنه و                 ”  ...جمع بشويم 

 2ادامه در صفحه   
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از مزدوران رژيم وابستـه پـهـلـوي       .  حزب ما در شرايط علني سپري شده است
گرفته كه شمار بزرگي انسان هاي واال و رزمندگان قهرمان توده اي همـچـون   

را به جوخه هاي اعدام سپردند تا مـزدوران  ...  روزبه، سيامك، مبشري، و كيوان 
رژيم واليت فقيه، كه در بزرگ ترين كشتار سياسي تاريخ ميهـن مـا، هـزاران        
زنداني سياسي را، از جمله شماري از قديمي ترين زندانيان سـيـاسـي جـهـان،        
اسطوره هاي پايداري زندان هاي شاه و رژيم واليت فقيه، كه بيش از سه دهـه  
از عمر خود را به خاطر پايبندي به آرمان هاي طبقه كارگر و آزادي ميـهـن در     
شكنجه گاه هاي شاه و رژيم جمهوري اسالمي سپري كرده بودند، قـتـل عـام      
كردند،  تالش همواره امپرياليسم و ارتجاع داخلي جلوگيري از فعاليت سياسي و 

 . تشكيالتي حزب توده ايران بوده و هست
، و سركوب خـونـيـن    1332مرداد  28رژيم پهلوي، پس از كودتاي آمريكايي 

سال براي نابودي حزب توده ايران تالش كرد و سرانجام  25جنبش ملي ايران، 
رژيم واليت فقيه نـيـز   .  خود به دست تواناي انقالب مردم ميهن ما سرنگون شد
، پي گرفت و سـران  60خيلي زود كار نيمه تمام رژيم شاه را، در سال هاي دهه 

، سركوب حزب توده ايران را مهم تر از پيروزي در جـبـهـه    1361رژيم در سال 
هراس ارتجاع و دشمنان مردم و ميهن ما . هاي جنگ ايران و عراق اعالم كردند

از حزب توده ايران به سبب  تأثيرات مهم حزب در دگرگـون كـردن حـركـت         
انتشار صدها كتاب و جزوه عـلـمـي،      .  سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور است

نشريات و مجالت پر محتواي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، نشر گسترده انديشه 
لنينيسم در جامعه، سازمان دهي سـنـديـكـاهـاي        -هاي دوران ساز ماركسيسم

كارگري و دهقاني، سازمان دهي فعاليت هاي صنفي دانشجويي و ايجاد تشكـل  
هاي پيشرو براي رهايي زنان ميهن از چنگال واپس گرايي و ستم جـنـسـي و      
طبقاتي، طرح برنامه هاي انقالبي و مبارزه براي به رسميت شناخـتـن حـقـوق       
كارگران و تصويب قانون كار،  مبارزه براي تحقق اصالحات ارضـي بـه نـفـع         
دهقانان، بهره مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، بهداشت و   
آموزش رايگان براي همه، تقسيم عادالنه ثروت و تحقق عدالت اجـتـمـاعـي،       
تحقق حق خودمختاري، در چارچوب ايراني آزاد،  براي همه خلق هاي كشور  و 
آزادي احزاب و جمعيت هاي صنفي، از جمله نظرات دوران سازي بودند كه براي 
نخستين بار توسط حزب ما در كشور ما مطرح شد، از سوي گسـتـرده تـريـن         
قشرهاي جامعه مورد استقبال قرار گرفت، و در راه تحقق آنها هزاران توده اي و 

 .  نيروهاي مترقي مبارزه اي متشكل را سازمان دهي كردند
 !هم ميهنان آزاده

شصت و ششمين سالگرد حزب توده ايران در حالي فرا مي رسد كه ميهن مـا   
سياست هاي مـخـرب   .  با دشواري هاي روز افزون داخلي و خارجي روبه روست

اجتماعي كشور را بـه شـدت     -دولت احمدي نژاد،  از يك سو وضعيت اقتصادي
بحراني كرده است و از سوي ديگر  با از بين بردن ثبات اقتصادي،  بـا وجـود       
درآمد عظيم نفت، اكثريت مردم را با فشارهاي كمر شكن اقتصادي رو بـه رو      

زندگي ده ها ميليون شهروند زير خط فقر، حتي تعريف شده از سوي .  كرده است
دولت، و رشد شديد بيكاري، خصوصا در ميان جوانان، تشديد آهنگ ورشكستگي 
واحدهاي توليدي، گراني فزاينده و تورم در حال رشد، گستـرش بـي سـابـقـه          

اعتياد و فحشاء، در كنار تشديد جو اختناق و يـورش      :  ناهنجاري هاي اجتماعي
گزمگان امنيتي رژيم به نيروهاي دگرانديش، فعاالن كارگري و سـنـديـكـايـي،      
دانشجويان و زنان آزادي خواه، سيماي واقعي جامعه بحران زده ما را در شرايـط  

 .    ادامه حاكميت رژيم واليت فقيه ترسيم مي كند
ادامه وضعيت كنوني، خصوصاً تشنج بين المللي و درگيري هاي جديد منطقـه  
اي مي تواند نتايج فاجعه باري براي ايران و همسايگان آن به هـمـراه داشـتـه       

امپرياليسم آمريكا نشان داده است كه براي استقرار هژموني بي چـون و      .  باشد
چرايش در منطقه استراتژيك خليج فارس آماده است تا با لشگر كشي و استفاده 

هر .   گسترده از نيروهاي نظامي صلح و امنيت مردم منطقه را به نابودي بكشاند
گونه بهانه دادن به امپرياليسم و متحدان منطقه اي آن، براي دامن زدن به جـو  
تشنج  و آماده كردن اذهان عمومي، براي درگيري نظامي با ايران بـي شـك       

حزب توده ايران اعالم كرده است كه ضـمـن     .  مخالف منافع ملي ميهن ماست
دفاع از حق طبيعي ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، مـعـتـقـد     
است كه موضوع برنامه  هسته اي دولت ايران تنها بهانه يـي بـراي تـوجـيـه          

درگيري هاي  بسـيـار       .   سياست هاي سلطه طلبانه امپرياليسم در منطقه است
خطرناك كنوني منطقه، نه از طريق تهديد سياسي، اقتصادي و نظامي بلكه تنها 

وجود بيش از صـد هـزار     .  از طريق مذاكرات بين المللي قابل حل و فصل است
نيروي نظامي  اشغالگر در عراق و افغانستان، در كنار حضور گستـرده نـاوگـان      
آمريكا و ديگر كشورهاي ناتو در خليج فارس خود از علل اساسي وضعيت حاضر 

 . است ...ادامه اعالميه كميته مركزي 
حزب توده ايران در تمامي شصت و شش سال حياتـش هـمـواره       
منادي همكاري و اتحاد عمل همه نيروهاي آزادي خـواه و ضـد           

امـروز  .  استبداد كشور بوده و در اين راه گام هاي مهمي برداشته است
با  وجود خطرات خارجي و داخلي كه منافع ميهن ما را تهـديـد مـي      
كنند اتحاد عمل آزادي خواهان بيش از پيش ضروري و نيـاز فـوري     

پيروزي ارتجاع در روي كار آوردن دولت گـوش  .  جنبش مردمي است
به فرمان خود در شرايطي امكان پذير شد كه نيروهاي اجتمـاعـي و     
سياسي تحول طلب از پراكندگي مزمن و عدم هماهنگي رنـج مـي       
بردند و نتوانستند در حساس ترين مقطع بر سر شـعـارهـاي واحـد         

چيره شدن بر اين پراكندگي و اتحاد عـمـل   .  مبارزاتي به توافق برسند
همه آزادي خواهان حول خواست هاي اساسي مردم و نـه مـنـافـع         

فرقه اي راهكار اساسي غلبه بر ارتجاع و گشايـش راه بـه       -گروهي
سمت فراهم ساختن زمينه و زيربناي تحوالت بنيادين، دموكراتيك و 

اين اتحاد عمل و همكاري  راه گشاي جـلـب   .  پايدار در ميهن ماست
قشرهاي وسيع اجتماعي و سازماندهي آنان براي مقابله با توطئه ها و 

 .ترفندهاي ارتجاع است
 

 اعضاء و هواداران حزب ! رزمندگان توده اي
حيات شصت و شش ساله حزب توده ايران بيش از هر چيز مديون 

شما در شصت و شش سال . پيكار خستگي ناپذير و قهرمانانه شماست
گذشته در سهمگين ترين آزمون ها، وفادار به آرمـان هـاي واال و         
انساني حزب طبقه كارگر ايران پرچم حزب ما را در اهتزاز نگاه داشتيد 
و اين راز روئين تني حزب ماست، كه بر رغم هـمـه تـالش هـاي         
غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نيرومند در عرصه مبارزات سيـاسـي   

، كه يورش وسيع دستگاه هاي 1361از بهمن ماه .   كشور حضور دارد
سال  25يعني نزديك به ,  امنيتي رژيم به حزب ما آغاز شد تا به امروز

است كه رژيم واليت فقيه همه امكانات گسترده خود را، از كشانـدن  
قربانيان شكنجه به پاي تلويزيون، تا حزب سازي و تـالش بـراي         
انشقاق و انفجار حزب از درون، و بي اعتبار كردن رهبري آن، به كـار  

هوشيـاري و    .  گرفته است و همچنان به اين تالش ها ادامه مي دهد
آگاهي تحسين برانگيز  اعضاء و هواداران حزب سد اساسي موفقـيـت   

در آستانه شصت و شـشـمـيـن       .  برنامه هاي رژيم بوده و خواهد بود
سالگرد تأسيس حزب توده ايران  با كاروان انبوه جـان بـاخـتـگـان        
قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادي  تجديد عهد مي كنيم و 
بار ديگر اعتقاد عميق و خلل ناپذير خود را به رسالت تاريخي حـزب    
توده هاي كار و زحمت، براي رهايي ايران از چنگال استبداد و استقرار 

 . آزادي، استقالل واقعي و عدالت اجتماعي، اعالم مي كنيم
 

 درود آتشين به خاطره تابناك همه جان باختگان  راه آزادي
درود به زندانيان سياسي قهرمان و همه خانواده هـاي شـهـدا و          

 زندانيان سياسي
پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه براي طرد رژيم 

 !واليت فقيه
 كميته مركزي حزب توده ايران

    1386مهرماه  2
 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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انقالب ملـي  .  هاي دموكراتيك و انقالبي بهره گرفتند، از جمله در افغانستان جنبش
،  فرصتي بود بـراي ارتـش و       1357دموكراتيك در افغانستان، در ارديبهشت ماه 

نظاميان پاكستان كه بار ديگر وفاداري خود را به آمريكا نشان بدهند و پيوندهـاي  
خاك پاكستان به اردوگاهي بـراي آمـوزش       .  تري با آن كشور برقرار كنند نزديك

تبديل شد كه از سوي نيروهاي امـنـيـتـي        » ضد كمونيست« رزمندگان اسالمي 
پاكستان و آمريكا براي مقابله با دولت نوبنياد انقالبي افغانستان تربيت و تجهـيـز   

از ميان همان مدارس مذهـبـي سـربـاز        » مجاهدين« بسياري از اين .  مي شدند
دولت وقت افغـانسـتـان را       1371در ارديبهشت  » مجاهدين« .  گيري شده بودند

اما به مرور .  به خوبي انجام شد » مجاهدين« سرنگون كردند؛ اين وظيفه تاريخي 
و آغاز جـنـگ كـنـونـي در           2001سپتامبر  11زمان، و در نهايت در پي حوادث 

افغانستان و اشغال اين كشور از سوي امپرياليسم، ورق برگشت و بخشي از هميـن  
ايـن بـار هـم        .  ، براي امپرياليسم و آمريكا تبديل به دشمن شدنـد » مجاهدين« 

نظاميان حاكم بر پاكستان به تبعيت از برادر بزرگ، و در پي تهديدهاي علني آن،   
دست حمايت خود را از سر بنياد گرايان اسالمي برداشتند و بار ديگر با آمـريـكـا      

، طالبان و ديگر بنياد گرايان اسالمي دوبـاره    » مجاهدين« نيروهاي .  بيعت كردند
 .هايي كه در كشورهاي ديگر و به ويژه در پاكستان داشتند، تجمع كردند در پايگاه

در پاكستان، منطقه وزيرستان شمالي، در شمال غربي كشور و در نـزديـكـي        
. ترين مناطق تجمع نيروهاي طالبان است مرزهاي شمالي افغانستان، يكي از عمده

از مناطقي مثل وزيرستان است كه نيروهاي طالبان به داخل افغانستان رفت و آمد 
اكنون مدتي است كه ترس از حمله نيروهاي طالبان و القاعده از ايـن      .  مي كنند

اي، منجر به تيرگي روابط بين پرويز مشرف و متحدانـش   نواحي تحت كنترل قبيله
هاي آمريكايي به شدت به وجود مناطق امـن   مقام.  به سركردگي آمريكا شده است

طالبان و نيروهاي بنيادگراي اسالمي در درون پاكستان، به ويژه در مناطق مـرزي  
در پاييز گذشته حكومت نظامي پاكستان قرارداد .  اند مثل وزيرستان شمالي معترض

صلحي را با سركردگان اين منطقه امضا كرد كه موجب سروصدا و جنجال زيـادي  
به موجب اين قرارداد، نيروهاي دولتي به طور عمده از اين منطـقـه بـيـرون       .  شد

اي توافق كردند كه مانع عبور و مرور نيروهـاي مسـلـح       رفتند و سركردگان قبيله
ولي در پي رخدادهاي مسجد لعل اين معـاملـه از     .  از مرز بشوند)  طالبان( اسالمي 

ها، و حامد كرزاي رييس جمـهـوري    آمريكايي.  اي فسخ شد سوي سركردگان قبيله
افغانستان، معتقدند كه از زمان بستن آن قرارداد به بعد، رفت و آمد طـالـبـان بـه       

هـاي     برخي از مـقـام  .  افغانستان نه تنها كمتر نشده است بلكه افزايش يافته است
پاكستاني اين مطلب را انكار مي كنند و مي گويند كه پـاكسـتـان سـپـر بـالي           

هاي آمريكا و دولت افغانستان در تنظيم امور داخلي افغانستان و كـنـتـرل     شكست
جهت به گردن اين كشور انداختـه   مرزهاي مشترك شده است و همه تقصيرها بي

 .مي شود
اقتصادي پاكستان، بـه ويـژه در         –سياسي   –از سوي ديگر، اوضاع اجتماعي 

هفت سالي كه از كودتاي نظامي ژنرال پرويز مشرف مي گذرد، مـوجـب تـزلـزل       
حاكمان نظامي پاكستان بـا  .  هاي ديكتاتوري نظامي حاكم بر كشور شده است پايه

سركوب نيروهاي مترقي، ناديده گرفتن حقوق مردم بـه طـور كـلـي و حـق                
ها از جمله خلق بلوچ، عدم رعايت و اجراي قوانيـن مـدنـي و         خودمختاري مليت

قانون اساسي، تحميل مقررات ضدكارگري، و در حاشيه قرار دادن مجلس و هيئت 
انـد كـه ايـن         عدالتي و ديكتاتوري جانكاهي را در پاكستان اعمال كرده دولت، بي

از يـك  .  اي را به لبه سقوط و ورشكستگي كشانده است كشور صاحب قدرت هسته
اند و كنـتـرل بسـيـاري از          سو نظاميان صاحب امالك وسيع شهري و كشاورزي

كـاري در     صنايع عمده و مؤسسات آموزشي را در دست دارند، و از سوي ديگر بي
عدالتي و فساد بيداد مي كند، و فاصله درآمـد     سابقه اي است، نابرابري، بي حد بي

هاي بزرگ بيشتر و بيشتر  كل مردم كشور با درآمد شمار اندكي از صاحبان شركت
 .مي شود

همه عوامل يادشده زمينه عيني مناسبي را براي شكل گرفتن يك عصـيـان و     
ناآرامي اجتماعي و قومي در پاكستان با هدف انجام تغييراتي با سـمـت و سـوي        

اما به علت سركوب شديد و طوالني .  دموكراتيك در اين كشور، فراهم آورده است
هـاي     ها توسـط حـكـومـت       مدت نيروهاي مترقي غيرمذهبي، از جمله كمونيست

نيروهاي اسالمي در عرصه اجتماع، فعاليت ايـن نـيـروهـا         نظامي، و حضور آزادنه
به طور كلي و در عرصه جهاني، حمله آمريـكـا و     .  تسهيل شده و رشد يافته است

متحدانش به دو كشور مسلمان نشين افغانستان و عراق و اشغال اين دو كشـور،      
خارجي خصمانه، نامتناسب و نامعقول از سوي اين كشـورهـا     دنبال كردن سياست

اسراييل به لبنان و فلسطيـن، و      در خاورميانه نسبت به كشورهاي اسالمي، تهاجم
هايي مثل آنچه در زندان ابوغريب روي داد، همگي موجب آن شـدنـد      وحشيگري

هـاي     هاي خواستار عدالت اجتماعي و خشمگين از سياست كه شمار زيادي از توده
ها و احزاب اسالمي  و متحدانش در جهان، به سوي گروه » آمريكا« برتري طلبانه 

روي آورند كه از آزادي فعاليت بيشتري در داخل اين كشـورهـا    » ضد آمريكايي« 
هاي انتخاباتي حماس در فلسطين، اخوان المسلمين در مصـر،   پيروزي.  برخوردارند

شوراي متحد عمل در پاكستان، و رشد قابل توجه حزب اهللا در لبنان را بـايـد در     
 . اي بررسي كرد چنين زمينه

به اين ترتيب، فعاليت نيروهاي اسالمي براي برقراري حـكـومـت اسـالمـي در          
بسياري از مناطق پاكستان، به ويژه درمناطق نزديك به وزيرستان، شـدت يـافـتـه       

ادارات محلي را تـحـت كـنـتـرل             » طالبان پاكستاني« در برخي از مناطق .  است
كشتار شمار زيـادي    .  هاي شرع را اداره مي كنند اند، ماليات مي گيرند و دادگاه گرفته

اسـالم     » مسجد لعـل « از مردم پاكستان توسط ارتش، در رويدادهاي اعتراض آميز 
آباد، در تيرماه گذشته، تالشي بود از سوي ديكتاتوري نظامي پرويز مشـرف بـراي       

اي در      كه نيروهاي اسالمي شركت گسترده  –هاي ضد دولتي اخير  سركوب ناآرامي
 . و جلوگيري از سرايت آن به ديگر شهرهاي عمده پاكستان -آن دارند 

هاي داخلي از يك سو و نقش فـعـال    ناآرامي  –مجموعه اين حوادث در پاكستان 
موجب نگراني شديد آمريكا و متحدان   –از سوي ديگر  » القاعده« سياسي طالبان و 
هـاي     از دست دادن متحدي مثل پاكستان در اين منطقه، كه دولـت   .  آن شده است

اي تحمل ناپذير بـه   حاكم بر آن سال هاي درازي حافظ منافع آمريكا بوده اند، ضربه
طرح هاي استراتژيك امپرياليسم جهاني خواهد بود كه آمريكا و متحدانش بـه هـر     

اوايل اسفند ماه سال گذشتـه، ديـك     .  قيمت براي جلوگيري از وقوع آن مي كوشند
چيني، معاون رييس جمهوري آمريكا، به همراه معاون مدير سازمان سيا، سفري بـه    
پاكستان كردند تا ناخشنودي آمريكا را از نحوه كنترل و سركوب شورشيان طالـبـان   

هـاي آمـريـكـا           توسط پاكستان ابراز كنند، و حتي پاكستان را تهديد به قطع كمك
مارگارت بِكت، وزير خارجه وقت انگلستان نيز همان روزها براي گفتگوهايـي  .  كردند

 29در همين حال، روز پنجـشـنـبـه       .  هاي پاكستاني در اسالم آباد بود مشابه با مقام
شهريور نواري ويديويي از بن الدن پخش شد كه در آن عليه پرويز مشرف، كه از او 

 .نام مي برد، اعالم جهاد كرده است »كافر و سرسپرده آمريكا«به عنوان 
و امنيت در پاكستان و فـرو     » ثبات« در همين ارتباط، و در تالش براي برقراري 

هاي اعتراضي پيش از آن كنترل از دست برود، طرح يـك ائـتـالف        نشاندن حركت
نظير بوتو، نخست وزير اسبق پاكستان، در دستور كار آمريكا  ميان پرويز مشرف و بي

سـفـيـر     » ترسيتا شفر« ، ” ايرنا“ به گزارش خبرگزاري .  و متحدانش قرار گرفته است
وگويي با شبـكـه خـبـري        شهريور، در گفت 31سابق آمريكا در پاكستان، روز شنبه 

دولت آمريكا معتقد است كه توافق ميان پرويز مشـرف و      « اظهار داشت  » العالم« 
شود كه مشرف بـتـوانـد بـدون          نظير بوتو رييس حزب مردم پاكستان باعث مي بي

شفر با اشـاره     » . ضرورت به دستيابي به توافق با تندروها به حكومت خود ادامه دهد
حتي اگر مشرف كـنـار     « به كاهش محبوبيت مشرف در ماه گذشته خاطرنشان كرد 

برود اين امر به معناي پايان كار سياست آمريكا در اين منطقه نخواهـد بـود، زيـرا        
. » هاي مختلف تعامل داشـتـه اسـت      آمريكا با همه احزاب سياسي پاكستان در دوره
هر كدام از رقباي مشرف به قـدرت  «: سفير سابق آمريكا در پاكستان همچنين گفت
 ».برسد با آمريكا همكاري و تعامل خواهد داشت

در معامله پيشنهادي، ژنرال مشرف براي دومين بار، اما اين بار به عـنـوان يـك        
غيرنظامي، براي يك دوره پنج ساله در مقام رياست جمهوري ابقا خواهد شد و خانم 
بوتو از اتهام فساد و رشوه خواري مبرا مي شود و براي سومين دوره مقام نـخـسـت    

سال است كه در لندن در تبعيد به سر مـي   8بوتو اكنون .  وزيري را احراز خواهد كرد
يكي از شروط خانـم  .  مهرماه به پاكستان باز خواهد گشت 26برد و گفته است كه تا 

دوران رياست جـمـهـوري    .  بوتو، كناره گيري مشرف از مقام فرماندهي كل قوا است
مشرف در ماه آبان پايان مي يابد و رأي گيري براي انتخاب رييس جمهور تـوسـط     

اما مشرف .  مهرماه انجام شود 14هاي ملي و استاني قرار است در  نمايندگان مجلس
اعالم كرده است كه فقط پس از انتخاب به مقام رياست جمهوري و در آسـتـانـه          

حاضر به رها كردن مقام فرمانده كل قوا و بيرون آمدن از   )  آبان 24( سوگند خوردن 
اين باج خواهي مشرف مورد اعتراض احزاب مخالـف، و    .  يونيفورم نظامي خواهد بود

قرار گرفته است، كه آن را غـيـر       )  نظير بوتو حزب بي( از جمله حزب مردم پاكستان 
اين احزاب همچنين خواستار آنند كه رأي گيـري  .  اند دموكراتيك و غيرقانوني خوانده

براي انتخاب رييس جمهور پس از انتخابات آتي مجلس در دي مـاه و تـوسـط              
نمايندگان مجلس بعدي صورت بگيرد نه نمايندگان مجلس كنوني كه با تقـلـب و     

به گفته مهدي حسن، يكي از صاحب نظران سياسـي  .  اند دسيسه به مجلس راه يافته
ژنرال مشرف از روي اكراه و ناچاري است كه در برابـر فشـارهـاي      « امور پاكستان، 

پايگاه واقـعـي   ...  تسليم مي شود » قانون« المللي براي برقراري  فزاينده داخلي و بين
قدرت مشرف، ارتش است و او نمي خواهد پيش از به دست آوردن مقـام ريـاسـت      

اما دير يا زود مجبور به ايـن كـار     ... جمهوري از مقام فرماندهي كل قوا دست بكشد
سازمان امنـيـت و     « به نظر مي آيد كه تغييرات اخير صورت گرفته در  » . خواهد شد

، اصلي ترين ابزار حكومتي در صحنه سياست گذاري داخلـي و    » اطالعات پاكستان
منطقه اي پاكستان در دو دهه اخير، به منظور آمادگي براي روزهاي بحراني آتي در   

ها اعالم كردند كه ژنرال نديم تاج  شهريور خبرگزاري 31.  صحنه سياسي كشور باشد
از سوي مشرف به عنوان رييس جديد سازمان امنيت و اطالعات پاكستان منـصـوب   

ژنرال نديم يك نظامي امين و مورد اعتماد مشرف است كه پيش از ايـن  .  شده است
 . معاون نظامي رييس جمهور بوده است

معامله شراكت در قدرت ميان بوتو و مشرف گزينه برتر واشنگتن براي مـتـحـدي    
اما اين كه ايـن طـرح     .  است كه در جنگ آمريكا بر ضد القاعده نقشي محوري دارد

براي آينده تحوالت دموكراتيك در پاكستان و مردم اين كشور هم مفيد است يا نـه،  
در .  ها عـوض مـي شـود        اي، فقط جاي مهره در چنين معامله.  اي ديگر است مسئله

نظامـي و از        -اي سر بگيرد، قدرت نهادهاي بوروكراتيك  صورتي كه چنين معامله

 ...ادامه امپرياليسم،  ديكتاتوري نظامي 
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جشن هاي شصتمين سالگرد استقالل هنـد و    
ايجاد جمهوري پاكستان، درآخرين هفته مردادماه 

 -مصادف با اوج گيري بحران سياسـي )  اوت 15( 
اجتماعي عميق و همه جانبه ماه هاي اخـيـر در     

گزارش هاي مطبـوعـات جـهـان       .   پاكستان بود
حاكي اند از تغييرات پردامنه آتـي در صـحـنـه         

با توجه بـه روابـط گسـتـرده         .  سياسي پاكستان
موجود ميان رژيم هاي حاكم بر ايران و پاكستان 
در دهه هاي اخير، كنترل ويژه امپرياليسم آمريكا 
بر جهت گيري تحوالت سـيـاسـي كـالن در           
پاكستان و نقش نيروهـاي اسـالمـي در ايـن           
تحوالت، و تاثير گـذاري مشـخـص تـحـوالت          
سياسي دو كشور بر يك ديگر،  پيـگـيـري ايـن       
تحوالت براي جنبش مـردمـي در كشـورمـان           

 .اهميت فراواني دارد
حقيقت اين است كه به غير از دوره اي بسيـار  
كوتاه پاكستان از هـمـان ابـتـداي جـدايـي از             

گيري آن به صورت يك كشور  هندوستان و شكل
، ) سال پيـش  60(ميالدي  1947مستقل، در سال 

همواره متحده استواري براي امپرياليسم، و بـه      
از هـمـان     .  ويژه اياالت متحد آمريكا، بوده است

آغاز، طبقات فئودال و بورژوازي حاكم براي حفظ 
اما .  منافع خود دست در دست امپرياليسم گذاشتند

در روندي تدريجي و مستمر به منظور تحـكـيـم    
هاي مردمي، و تـأمـيـن       قدرت، مقابله با خواست

منافع امپرياليسم در منطقه، نيروهـاي نـظـامـي       
 1958اي يافتند تا اين كه در سال    قدرت فزاينده

قدرت را به طور كامل در دست گرفتند، از همـان  
زمان تا كنون نظاميان، مستقيم و غير مستقـيـم،   

 .اند در قدرت باقي مانده
هـاي     ميالدي و در پي پـيـروزي     70در دهه 
هاي دموكراتيك و سوسياليستي در    متعدد جنبش

سراسر جهان، كشورهاي امپرياليستـي كـه بـه        
شدت نگران گسترش اين روند بودند براي توقف 

هاي امپرياليسم  يكي از برنامه.  آن به تكاپو افتادند
هـاي مـذهـبـي در            در اين راه، برپايي مدرسـه 
هاي مـالـي گسـتـرده          پاكستان بود كه با كمك

عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي و 
ايجاد شدنـد و از        -ديگر متحدان وفادار آمريكا 

شـمـار ايـن      .  سراسر جهان شاگرد مي گرفتـنـد  
هزار تخمين زده مـي       80ها در پاكستان  مدرسه
هاي امپرياليستي در هر جا و به هـر     قدرت.  شود

نحو كه برايشان امكان داشته است، از شاگردان و 
گردانندگان ايـن مـدارس بـراي مـقـابلـه بـا                
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 بيانيه پر اهميت  احزاب كمونيستي و كارگري جهان

بر ضد يك جنگ آمريكايي ديگر و براي صلح و 
 دموكراسي در ايران

 7ادامه در صفحه   

ما احزاب امضا كننده اين بيانيه،  نگراني شديد خود را نسبت به تنش فزاينده در منطقه خليج فارس ابراز 
از جملـه  ( گرايانه آمريكا در مقابله با ايران است  طلبانه و نظامي گيري برتري مي كنيم، كه ناشي از موضع
فشارهايي كه از سوي نيروها و كشورهاي گوناگون، بـه    ).  86شهريور  21اظهارات اخير جورج بوش در 

اي براي مقـاصـد    سركردگي آمريكا، در ارتباط با تمايل اعالم شده ايران براي دستيابي به فناوري هسته
هاي آمريكا به منظور تأمين نـظـارت    آميز، به اين كشور وارد مي شود، فقط پوششي است بر تالش صلح

آن بر گوشه اي از خاورميانه كه بهترين موقعيت را براي قبضه كردن كنترل توليد و صدور منابع انـرژي  
آمـيـز و      ما همچنين نگراني شديد خود را نسبت به اظهارات تحريك.  در اين بخش از جهان را داراست

اين اظهارات به آمريكا و متحدانش، و به ويژه دولـت    .  غيرقابل قبول رييس جمهور ايران ابراز مي كنيم
رژيم ايران نيـز از ايـن       .  هاي خودشان برضد ايران ادامه دهند اسراييل، بهانه داده است كه به تحريك

هاي جوانان و دانشـجـويـان، و         وضع براي ادامه و تشديد سركوب نيروهاي مترقي، سنديكاها، جنبش
 .هاي زنان بهره مي گيرد جنبش

ما همبستگي كامل خود را با مردم و نيروهاي مترقي ايران، با جنبش سنديكايي، جوانان و دانشجويان و 
ما خـواهـان     .  زنان، كه در راه صلح، دموكراسي و پيشرفت اجتماعي مبارزه مي كنند اعالم مي كنيم

، به ويژه رهبران سنديكايـي،  آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي هستيم
مـا  .  انـد    هاي اخير دستگير و شكنجه شـده  فعاالن جنبش دانشجويي، و مبارزان حقوق زنان، كه در ماه

مخالفت كامل، شديد و بي قيد و شرط خود را با هرگونه تجاوز يا مداخله نظامي برضد 
هاي  ما قاطعانه از همه تالش .ايران توسط آمريكا، اتحاديه اروپا يا اسراييل اعالم مي كنيم

هاي موجود بين اياالت متحده آمريكـا و جـمـهـوري          صميمانه و خالصانه در راه حل و فصل اختالف
ما خواستار از ميـان بـردن هـمـه         .  آميز و ديپلماتيك پشتيباني مي كنيم هاي صلح اسالمي ايران از راه

اي و      هاي هسته خدشه پيمان منع گسترش سالح اي در خاورميانه، رعايت كامل و بي هاي هسته سالح
سمت و سوي تـحـوالت آتـي      .  اي هستيم هاي هسته اعالم اين منطقه به عنوان منطقه عاري از سالح

 .ايران فقط بايد توسط خود مردم ايران تعيين شود و نه ديگران

 حزب توده ايران
 )آكل(حزب زحمتكشان مترقي قبرس 

 حزب كمونيست يونان
 حزب كمونيست پرتغال
 حزب كمونيست فرانسه

 )چك(حزب كمونيست بوهيما و موراويا 
 حزب كمونيست آلمان
 حزب كمونيست اسپانيا
 )رفونداسيون(حزب كمونيست ايتاليا 

 حزب كمونيست هاي ايتاليا
 كارگري مجارستان –حزب كمونيست 

 حزب كمونيست بريتانيا
 حزب كارگر سوييس

 حزب كمونيست ايرلند 
 حزب چپ اروپا
 )دي لينك(حزب چپ آلمان 

 حزب كمونيست نروژ
 حزب كمونيست فنالند

 حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا
 حزب كمونيست كانادا

 حزب كمونيست هاي مكزيك

 حزب كمونيست ونزوئال
 حزب كمونيست پرو

 حزب كمونيست استراليا
 حزب كمونيست لبنان
 حزب كمونيست سوريه
 حزب كمونيست اردن
 حزب كمونيست تركيه
 حزب كمونيست اسراييل
 حزب كمونيست عراق
 حزب مردم فلسطين
 هندوستان) ماركسيست(حزب كمونيست 

 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير

 دوست تونس حزب كارگر دموكراتيك و ميهن
 )مپال(جنبش خلق براي آزادي آنگوال 
 حزب مستقل و كارگر سنگال
 حزب كمونيست گوادولوپ

امپرياليسم، ديكتاتوري نظامي، 

  بنياد گرايي اسالمي، و جنبش

 مردمي در پاكستان

 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر 600آنوش مشاباد                      


